«__» ___________ 201_р.

м. Київ

Агентський договір між ТОВ «Євроклуб»,
Стуса 9/ 89, Київ, 03142
- далі Перевізник та
Фірмою
_____________________________
_____________________________
-

далі Агентом -

1. Вступ
Цей договір регулює встановлені умови для посередницьких послуг з автобусних
перевезень між Перевізником та агентом.
У міжнародних регулярних перевезеннях будуть використовуватись як автобуси
іноземних партнерів так і автобуси українських фірм.
2. Зміст договору
Перевізник уповноважує Агента здійснювати посередницькі послуги,
обумовлені договором.
Посередництво здійснюється тільки за умови дотримання діючих правил
перевезення, встановлених Перевізником, а також, його тарифів та розкладу.
Продаж квитків здійснюється за допомогою бланків квитка та його
підтвердження, встановлених Перевізником.
3. Обов’язки Перевізника
Сприяти
максимально комфортному перевезенню пасажирів.
повідомляти Агента про зупинки у бронюванні.
Розглядати скарги протягом 14 днів з моменту отримання.

Вчасно

4. Обов’язки Агента
Агент повинен повідомляти клієнтів при бронюванні про те, що загальні
умови перевезення ТОВ «Євроклуб» є частиною договору про перевезення.
Купівля квитка означає згоду клієнта з правилами Перевізника.
Діючі правила знаходяться на інтернет сторінці www.eclub.kiev.ua і можуть
бути завантажені у будь-який час для ознайомлення з ними .
5. Умови повернення квитка
При відмові пасажира від поїздки більш ніж за 7 днів до відправлення
стягується 15% від повної вартості квитка; менш ніж за 7 днів – 30% від
повної вартості квитка; від 3 до 1 дня – 70% від повної вартості квитка;
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при відмові пасажира менш ніж за 1 день до поїздки перевізник залишає
за собою право утримати 100% від повної вартості квитка.
При купівлі квитка в обидві сторони з фіксованою датою зворотного виїзду
та відмові пасажира від поїздки лише в одну сторону, повна вартість квитка
ділиться на два та стягується збір згідно правил повернення.
При купівлі квитка в обидві сторони з відкритою датою зворотного виїзду та
відмові пасажира від поїздки лише в одну сторону, повна вартість квитка
ділиться на два та стягується 15%.
при поверненні коштів або зміні дати в квитках з пересадкою на компанію
Фліксбус додатково утримується гривневий еквівалент 5 євро.
6. Знижки
* Діти віком до 10 років мають право на знижку 40% від повної вартості
квитка.
Діти віком від 11 до 12 років мають право на знижку 30% від повної вартості
квитка. Діти віком від 13 до 18 років мають право на знижку 10% від повної
вартості квитка.
* Інваліди 1 та 2 групи мають право на отримання знижки 10% від повної
вартості квитка.
* Люди похилого віку за 60 років мають право на знижку 10% від повної
вартості квитка
* Для груп від 6 осіб передбачена знижка 5% від повної вартості квитка.
* Комбінація декількох знижок є неможливою.
* Всі знижки зумовлені діючими правилами конкуренції та можуть бути
змінені залежно від останніх, а також мають бути підтверджені документом.
7. Умови перевезення багажу, його вага та вартість.
Кожен дорослий пасажир має право безкоштовно провозити багаж розміром
80x40x40см, загальною вагою до 40 кг та ручну поклажу до 5 кг. Умови
регулювання перевезення більшої ваги багажу
доступні на сторінці
www.eclub.kiev.ua.
8. Оплата , бронювання та комісійна винагорода.
Агент може здійснювати бронювання за допомогою факсу, інтернету
(система бронювання) або електронної пошти (euroclub.agent@gmail.com).
Бронювання поїздки повинно містити відомості про : ім’я та прізвище
пасажира, контактний номер, ціну, маршрут, дату, а також знижку для нього.
У випадку продажу квитка з відкритою датою Агентом, відомості про
фіксування дати повинні бути надані Перевізнику у письмовій формі.
У цьому випадку Перевізник не дає гарантії надання вільних місць на бажану
дату для пасажира, особливо під час сезону пасажирської активності.
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Підтвердження зворотньої дати від’їзду здійснюється через Агента, або через
місцеві представництва Перевізника.
Бронювання підтверджується шляхом виставлення рахунку, або документа,
що підтверджує поїздку. Сума, вказана у рахунку, має бути сплачена на
розрахунковий рахунок
Перевізника протягом трьох днів з моменту
отримання рахунку або готівкою.
У випадку запізнення оплати, Перевізник не несе відповідальності за
невиконання зобов’язання.
У цьому випадку бронювання скасовується без письмового повідомлення
Агента Перевізником. При домовленості сума боргу ( повна вартість
квитка , включаючи комісійні)може бути сплачена пасажиром у день від’їзду
в автобусі. Перевізник має право на пеню за прострочення зобов’язання у
розмірі 6 % від повної вартості квитка .
Розмір комісійної винагороди складає ____ % на рейси до Австрії та
Угорщини та ____% на рейси до Польщі та Німеччини, включаючи ПДВ, що
вираховується за допомогою системи бронювання. ПДВ вираховується
тільки з німецької території.
Розрахунки ПДВ залежать від встановлених Перевізником тарифів та
маршрутів.
9. Виключення зустрічної вимоги.
У випадку тривалих простоїв на кордоні або схожих випадків відшкодування
не здійснюється.
10.Конфіденційність
Обов’язок нерозголошення даних є частиною цього договору в цілому та
його додатків. Особливо це стосується фінансових розрахунків та комісійної
винагороди. Цей обов’язок залишається дійсним протягом 2 років після
припинення відносин по цьому договору.
11.Укладення договору та його розірвання.
Договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами. Цей
договір укладається на невизначений термін. Обидві сторони можуть
припинити дію договору шляхом його розірвання, попередивши одна одну
про це за 1 місяць у письмовій формі.
У випадку розірвання договору всі невирішені зобов’язання залишаються
діючими до моменту їх вирішення сторонами.

12.Додатки до договору та письмова форма.
Частиною цього договору є розклад та тарифи Перевізника, а також виписка,
що підтверджує господарську діяльність ( для легітимізації та податкової
звітності , просимо додати).
Додатки або зміни до цього договору потребують письмової форми.
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13. Судові спори
Судові спори, що виникають із цього договору повинні бути вирішені у суді
за місцем реєстрації Перевізника.
«Перевізник»

ТОВ «ЄВРОКЛУБ»
м. Київ, вул. В. Стуса,9,кв.89
р/р 26008052644099
ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ
МФО 320649
Код ЄДРПОУ 30368828
Тел. (044) 235-09-37, 486-79-00
Тел./Факс: (044) 537-70-35

Підпис :______________________
(Директор/ Уповноважена особа)

«АГЕНТ»

Підпис :______________________
(Директор/ Засновник агентства)
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